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ชีวิตกับการทํางาน∗

อ. สุลักษณ ศิวรักษ เกริ่นนํา
ขอกราบนมัสการทานเจาคุณพระเทพเวที∗∗ ท่ีจรงิดําร ิ ท่ีจะใหมีประชมุ

กันประจําเดือน เลี้ยงขาวเลี้ยงปลา และก็เชิญใครตอใครมาพูดใหกําลังใจพวก
เราในการทํางาน เปนความคิดคุณอนันต วันน้ีก็เปนนิมิตดี โอกาสดี มีพระเทพ
เวที กรุณามาใหคําสอน โอวาทแกพวกเรา เพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน วันน้ีก็
เปนวันธรรมสวนะดวย แลวก็คงจะอาราธนาเจาคุณกลาวเปนทํานองธรรมกถา
คงจะไมเทศน เจาพระคุณทานกรุณามาก ผมรบกวนทานอยูเรื่อย ผมก็เกรงใจ
ทานไมอยากรบกวนทานเทาไร ตามปกติ เวลาทานพูดน่ีมีคนอยากฟงกันมาก
ในประเทศ ตางประเทศ ทานพูดมักจะเปนเน้ือหาสาระที่จับใจ ท่ีเปนประโยชน
มาก หวังวาพวกเราคงจะตั้งใจฟง แลวก็เอาไปคิดใครครวญ เพื่อประโยชนใน
การดํารงชีวิต การทํางานเพื่อความสวัสดีของตัวเอง และหนวยงานของเรานี้ ก็
หวังวาคงจะเปนประโยชนตอสังคมของพวกเราทุกคน ไมวาตําแหนงเล็ก
ตําแหนงใหญ ก็หวังใจวาจะถูกนําไปใชเปนประโยชน แตคนที่ไมนับถือศาสนา
พทุธกไ็มเปนไร กเ็อาไปคิดใครครวญ เอาไปเปนประโยชนได ขอกราบอาราธนา

                                                          
∗ ธรรมกถา แสดงที่สํานักงานบริษัทเคล็ดไทย จํากัด วันเสารท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๓๑ เวลา ๙.๔๕ น.
∗∗ ปจจุบันดํารงสมณศักด์ิ เปน พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ขอเจริญพร ทานอาจารยสุลักษณ พรอมทั้งญาติมิตรและคณะผู
ทํางานทุกๆ คน

วันนี้อาตมามา ก็เปนการที่ไดรับนิมนตมาแบบสบายๆ นิมนต
มาฉันภัตตาหารแลวก็มีการสนทนากัน พูดใหกันฟงบาง ตามปกติ วา
ถึงการเลี้ยงพระ โดยมากก็นิมนตไปตามบาน นานๆ จึงจะมีนิมนตไปที่
ทํางาน ถานิมนตไปที่ทํางาน โดยมากก็เปนพิธีเปดหรือพิธีการอื่นๆ ใน
ทํานองนั้น เปนเรื่องของพิธี แตที่นิมนตมาคราวนี้ ไมเชิงเปนพิธีการ มา
แบบมาคุย มาสนทนา สํานักงานก็เปดอยูแลว ก็เลยกลายเปนวามา
พบกับคนที่ทํางาน และก็เปนเรื่องของการมา พบกับคนที่มีชีวิตในแนว
เดียวกัน เพราะอยูในสํานักงานเดียวกัน ทํางานประเภทเดียวกัน

ความหมายของงาน
งานเปนเรื่องสําคัญ แตโดยทั่วไปพูดกันงายๆ คนมักมอง

ความหมายของงานเพียงในแงวา เปนเครื่องชวยในการเลี้ยงชีวิต มี
งานทําก็จะชวยใหเรามีเงินมีทองใชและเปนอยูได เรียกวามีอาชีพนั่น
เอง คนที่ไมมีงานทําก็เดือดรอนมาก ถาเปรียบในแงนี้แลว คนที่มีงาน
การทําก็สบายใจ มีความสุขไดอยางหนึ่ง อยางนอยตัวก็มีทางที่จะได
เงินไดทองใช เปนทางที่จะใหมีความสุข เคยมีคําขวัญสมัยหนึ่งวา งาน
คือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข เพราะถามีงานทําแลวก็มีเงินใช และเงิน
ก็ทําใหมีงาน เมื่อมีงานก็ทําใหมีเงิน และก็ทําใหมีความสุข แตวาที่จริง
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มันไมใชแคนั้น งานไมใชแคคือเงิน อันนี้เปนความหมายเบื้องตนที่มอง
กันงายๆ แควัตถุ แตงานนั้นมีความหมายลึกซึ้งลงไปอีกมาก เพราะ
งานทําใหกิจการ ทําใหโลกนี้ เปนไปได ส่ิงที่เราเรียกวาการพัฒนา หรือ
การสรางสรรค ตลอดจนกิจการบานเมืองทุกอยางเปนไปไดก็เพราะวา
คนทํางาน ถาไมมีการทํางานแลว ความเจริญกาวหนาตางๆ ก็เปนไป
ไมได อยางไรก็ตาม อันนี้ก็ยังอยูในขั้นที่เนนวัตถุอยูดี

ลองมองตอไปอีก แคบเขามาก็ชีวิตของเรา งานทําใหชีวิตมี
คุณคา คนที่ไดทํางานก็จะรูสึกวาตัวไดทําสิ่งที่เปนประโยชน รูสึกวา
ชีวิตมีคุณคา ถาอยูเฉยๆ เลื่อนลอย บางทีก็เกิดความรูสึกวาชีวิตนี้วาง
เปลาไมมีความหมาย ฉะนั้น งานจึงเปนสิ่งที่ใหความหมายแกชีวิต แต
งานที่จะใหความหมายแกชีวิตอยางแทจริงนั้น ตามปกติก็ตองเปนงาน
ที่มีคุณคา มีประโยชนดวย เปนธรรมดาวาการที่เรามีงานกันขึ้น ก็ตอง
มีความมุงหมายอยูแลววาเพื่อประโยชนอะไรสักอยาง จึงทําขึ้นมา
ฉะนั้น ตามปกติแลวงานทั่วไปก็ตองมีความมุงหมาย มีคุณคา มี
ประโยชนอะไรอยางใดอยางหนึ่ง เปนแตวาผูที่ทํางานนั้นจะมีความเขา
ใจในความมุงหมาย และความหมายของงานนั้นหรือไม มองเห็น
ประโยชนแคไหน ถามองเห็นประโยชนแลวก็มีศรัทธา ศรัทธาก็คือการ
ที่มีความเชื่อ ความมั่นใจ เห็นคุณคา เห็นประโยชนของส่ิงนั้น และ
ศรัทธานี่จะเปนตัวสําคัญ เปนหลักที่อยูในใจที่จะทําใหการทํางานขาง
นอกที่เปนเรื่องทางรางกาย หรือเปนเรื่องทางสังคม เกิดความหมาย
เปนประโยชนที่แทจริง เพราะฉะนั้น งานก็ไมใชเปนเพียงภาพที่ปรากฏ
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มองเห็นกันภายนอกเทานั้น แตจะตองมีหลักในทางจิตใจเปนฐานอยู
ดวย หลักอันแรกก็คือ ศรัทธา ถาเราจะทํางานใหสบายมีความสุข ก็จะ
ตองมี ศรัทธาในงานดวย แลวงานก็จะไมใชเร่ืองที่ทําใหเราฝน หรือมี
ความรูสึกเบื่อหนายและเหน็ดเหนื่อย หรือรูสึกวาเปนสิ่งที่จะทําพอให
เสร็จๆ พนๆ ไป

ศรัทธากับกําลังใจ
ศรัทธาที่มองเห็นคุณคา ความหมาย และประโยชนของงาน ก็

จะทําใหมีกําลังใจเกิดขึ้น ศรัทธานี้เปนแรงสงไปสูเปาหมาย คนเราตอง
มีแรงอันนี้ที่เรียกวา กําลังใจ ถาไมมีกําลังใจ จะทําอะไรจิตใจก็หอ
เหี่ยว เมื่อกําลังใจไมมี กําลังกายแมจะมีก็ไมมีความหมาย บางทีมี
กําลังกายแข็งแรง แตไมสามารถนํากําลังกายนั้นออกมาใชได กําลังใจ
เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง คนที่แข็งแรงซึ่งเห็นวามีกําลังกายมาก เปน
นักมวยที่เกงกลาสามารถ หรือเปนนักวิ่ง วิ่งไดรวดเร็วแข็งแรงมาก แต
ถาเมื่อใดเขาหมดกําลังใจแลว เขาก็ไมสามารถที่จะชกมวย ไม
สามารถที่จะวิ่งแขงใหสําเร็จได ยกตัวอยางงายๆ นักเรียนไปสอบเขา
เรียนที่แหงหนึ่ง หรือบางคนไปสอบเขางานแหงหนึ่ง เสร็จแลวก็ไปดูผล
การสอบ เขาเปนคนแข็งแรงมาก เมื่อไปดูประกาศผลสอบ ก็มีความมุง
หวังมาก อยากจะสอบได และการสอบไดก็จะมีความหมายตอชีวิต
ตอความหวังขางหนาของเขาเปนอยางมาก เมื่อไป ดูรายชื่อ พอไมเห็น
ชื่อ ไมมีชื่อของตนในประกาศ รูตัววาตกแน ทั้งๆ ที่รางกายแข็งแรง แต
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เขาออน บางทียืนแทบไมอยู นี่ละ กําลังกายทั้งๆ ที่แข็งแรงแตไมมี
ความหมายเพราะไมมี กําลังใจ กําลังใจจึงเปนสิ่งสําคัญมาก ทีนี้ใน
ทางตรงกันขาม คนที่กําลังกายก็ไมไดแข็งแรงอะไร แตถาเกิดกําลังใจ
ข้ึนมา กําลังใจก็ทําใหเขาแข็งแรงทําอะไรได ยกตัวอยาง เชน พอแมที่
กําลังไมสบาย รางกายก็คอนขางออนแอ พอดีมีเร่ืองที่ตองเอาใจใส
ลูกๆ ซึ่งพอแมรักมาก มีความเอาใจใสมีเมตตา เร่ืองที่จะตองทําใหลูก
เปนเรื่องสําคัญ ความรักลูกทําใหพอแมมีกําลังใจ ทั้งๆ ที่รางกายกําลัง
ออนแอ ก็ลืม บางที ตอนนั้นโรคไมรูหายไปไหน ทําเรื่องทําราว ทําธุระ
ใหลูกได จนกระทั่งเสร็จ พอเสร็จแลวก็มานอนแบ็บตอไป อะไรทํานอง
นี้ นี่ก็เปนเรื่องของกําลังใจ ถามีกําลังใจแลวกําลังกายก็มาไดงาย ถา
ไมมีกําลังใจ แมจะมีกําลังกาย กําลังกายนั้นก็เหมือนกับไมมี หายหมด
ดึงออกมาไมได แตอยางไรก็ตาม นี่ก็เปนการมองดานหนึ่งใหเห็นวา
กําลังใจเปนหลักสําคัญ ถาใหดีก็ตองมีทั้งกําลังกายและกําลังใจ ถา
กําลังใจดีแลว  กําลังกายมาเสริม ก็ทํากิจทําการงานได  สําเร็จผลเปน
อยางดี กําลังใจนี้ก็อยางที่วาเมื่อกี้ ตองมีศรัทธาเปนปจจัยสําคัญ

ศรัทธา คือความเชื่อ ความมั่นใจในคุณคา ในประโยชนของสิ่ง
ที่ตนกระทําอยู เมื่อทํางานอะไรก็ตาม ถาเรามีศรัทธา เราเขาใจความ
หมายของงานที่ทํา เรามีความเชื่อมั่นในคุณคา ในประโยชนของงาน
นั้น เราก็มีกําลังใจที่จะทํางานการก็กาวหนาไปเปนอยางดี

อยางไรก็ตาม สําหรับการมีชีวิตอยูในโลกนี้ เร่ือง ศรัทธาหรือ
ความเชื่อในส่ิงตางๆ นี้ก็ไมแนนอนเสมอไป บางครั้งจิตของเราก็
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เปลี่ยนแปลง เราเคยมีศรัทธาในงาน แตตอมาเราอาจจะเกิดปญหา รู
สึกไมแนใจในคุณคาของงานนั้นขึ้นมา กําลังใจก็ถดถอย มีการเปลี่ยน
แปลงไปไดเร่ือยๆ จึงจะตองมีศรัทธาที่ลึกซึ้งลงไปอีก ศรัทธาในงานใน
การก็จึงมาสัมพันธกับศรัทธาหรือความเชื่อในวิถีชีวิตของเราดวย มัน
สัมพันธกับวิถีชีวิต ถึงแมวางานนั้นจะมีความหมายมีประโยชน แตเรา
มองเห็นไมสัมพันธกับแนวทางชีวิตที่เราคิดวาดีงาม บางทีก็เกิดความ
ขัดแยง ฉะนั้น ศรัทธาที่ลึกลงไปก็คือ ความเชื่อความมั่นใจตอความ
หมายของวิถีชีวิตของเราวา ชีวิต แบบไหนเปนชีวิตที่ดีงาม เปนชีวิตที่มี
คุณคา ถาเราเชื่อในวิถีชีวิตแบบใดแลว ไดดําเนินในวิถีทางนั้น อยูใน
วิถีชีวิตแบบนั้น แบบที่เราเห็นวาดีมีคุณคา ศรัทธาก็เกิดขึ้นลึกซึ้งลงไป
ทีนี้ ถาศรัทธาในวิถีทางดําเนินชีวิตวาชีวิตที่ดีเปนอยางนี้ และวิถีชีวิต
นั้นก็เขากับงานอยางนี้ดวย สองอยางสอดคลองกัน ก็จะทําใหศรัทธานี้
มั่นคงแนนแฟนยิ่งขึ้น แลวก็จะเกิดผลและเกิดกําลังใจที่แทจริง เพราะ
ฉะนั้น ถาจะใหดีก็ตองใหทั้งสองอยางนี้มาสอดคลองกัน คนจํานวนไม
นอยจะมีปญหาขัดแยงในเรื่องนี้ คือ ในแงงานการก็มองดวยเหตุผล
และเห็นแลววา มันก็มีคุณคาเปนประโยชน แตมันไมสอดคลองกับ
ชีวิตที่ดีงามที่เราเขาใจ ไมเขากับชีวิตแบบที่เราตองการ ศรัทธาในวิถี
ชีวิตก็ไปขัดกับศรัทธาในเรื่องงาน ไมกลมกลืนกัน ก็เกิดความขัดแยง
ศรัทธาหักลางกันเอง ไมสามารถทํางานไดเต็มที่ ก็เกิดความหอเหี่ยว
เกิดความทอถอยขึ้นมา อันนี้ก็เปนเรื่องของความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดใน
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ชีวิตของคน จะทําอยางไรดีจึงจะแกปญหาได ก็ตองมีศรัทธาที่ลึกซึ้งลง
ไปอีก ซึ่งเปนเครื่องนําทาง และใหคุณคาแกวิถีชีวิตอีกชั้นหนึ่ง

ศรัทธาในทางศาสนา
ศรัทธาที่ลึกซึ้งนี้ มักเปนศรัทธาทางศาสนา ศรัทธาในสิ่งที่สูง

ที่เปนหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจ ซึ่งไมวาเราจะทําอะไรในภายนอก จะ
ดําเนินชีวิตอยางไรก็ตาม ทํางานอะไรก็ตาม เราก็มีศรัทธาที่ลึกอยูใน
ใจเปนฐานอันแนนแฟน เปนความเชื่อในส่ิงที่สูงสุด ส่ิงที่เปนเครื่องเชิด
ชูกําลังใจวา ไมวาเราจะมีชีวิตอยูอยางไรก็ตาม เราก็มีส่ิงที่เราเคารพ
นับถือ บูชา เปนสิ่งที่ดีที่สุดที่เรารู แมวาจิตใจของเราจะอยูในยามที่ไม
มีอะไรเกี่ยวของพัวพัน เมื่อนึกถึงสิ่งเหลานี้แลวเราก็มี ความสบายใจ
ไมอางวาง ไมเลื่อนลอยไรความหมาย เชน ผูที่นับถือพระพุทธศาสนา
มีความเชื่อความเคารพในพระรัตนตรัย คําวามีศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนา ก็หมายถึงวา มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ในพระพุทธเจา ในพระ
ธรรม ในพระสงฆ ศรัทธาในพระพุทธเจา หมายความวา เราเห็นวามี
บุคคลที่มีชีวิตที่ดีที่สุดเปนตัวอยาง เปนแบบอยางของการที่ไดเขาถึง
ความจริง เขาถึงความสมบูรณแหงศักยภาพของความเปนมนุษย เปน
เครื่องยืนยันวามนุษยเราทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนได จนเขาถึง
ความรูและความดีงาม มีปญญาและคุณธรรมสูงสุด แตจะตองเพียร
พยายามเขมแข็งใน การพัฒนาศักยภาพของตน เรามีความเชื่อและ
มั่นใจอยางนี้ แลวก็มีกําลังใจ ในเวลาที่ไมไดเกี่ยวของไมไดยุงกับภาร
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กิจ การงานอยางอื่น จิตใจก็จะไดมาผูกพันอยูกับความรูสึกนี้ อันนี้ก็
เปนหลักอยางหนึ่งในทางจิตใจ ซึ่งทําใหจิตใจไมวาเหว

ศรัทธานี้ นอกจากเปนแรงสงใหจิตใจของเรามีแรงทํางานทํา
การแลว ก็ทําใหจิตใจไมวาเหวดวย คนเรานี้ เวลาอยูวางๆ ไมมีอะไรทํา
ไมมีงานทํา วางจากงาน บางทีก็เกิดอาการอางวางวาเหว เหนื่อย
หนายหรือเหงาขึ้นมา ทําอยางไรจะใหหายเหงาได ก็ตองมีส่ิงที่เปน
หลักยึดเหยี่ยวในใจ ศรัทธาความเชื่อในทางศาสนานี้มาเปนหลัก มา
เปนเครื่องใหกําลังใจในเวลาที่ไมมีส่ิงอื่นที่ทําอยู หรือไมมีงานที่ทําอยู
หรือแมไมมีคนอื่นอยู คนเราตามปกติก็ตองมีเพื่อน จึงจะไมเหงา แต
บางทีเพื่อนก็ไมอยูกับเรา เราก็อยูคนเดียว ในเวลานั้นก็อาจจะเกิด
ความเหงาขึ้น หรือบางที ทั้งๆ ที่มีเพื่อนนั่นแหละ เพื่อนก็ไมสามารถ
เขาไปในจิตใจที่ลึกซึ้งได บางทีเรามีความตองการอะไรบางอยาง ที่แม
แตเพื่อนก็ไมอาจจะสนองได ใจเราก็เหงา เราก็วาเหว แตถาเรามี
ศรัทธาเปนหลักใจอยู ใจก็ไมอางวาง คนที่ไมมีศรัทธาอยูในใจ ใจจะ
เหงาจะวาเหวบอยๆ เสมอๆ

ในโลกปจจุบันนี้ ชีวิตวุนวายสับสนมาก ความสับ สนวุนวายนี้
บางครั้งก็ทําใหเรารูสึกสนุก แตบางครั้งก็ทําใหเรารูสึกวาวุนยุง ดังนั้น
ในเวลาที่ส่ิงวุนวายเหลานี้ไมมี เราอยูสงบวางๆ ใจของเราบางครั้งก็
สบาย เพราะในเวลาที่มี ความรูสึกวาเรื่องวุนๆ ใจมีอะไรเกะกะ ทําให
ยุงมาก ถาจิตใจของเราไดวางเวนจากสิ่งเหลานั้นแลวก็รูสึกสงบและ
สบาย แตบางครั้งเรากลับตองการความวุนวายนั้น คลายกับวามัน ทํา
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ใหเกิดชีวิตชีวามีรสชาติ พอมาสงบเขากลับรูสึกวาเหว ถาคนไมมีหลัก
ใจก็ยุง ถาไมกระวนกระวายก็กลายเปนเหงาเปนวาเหว จิตใจมี ๒
ลักษณะอยางนี้ คนจํานวนมากเปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จะทําอยางไร
ในเวลาที่อยูทามกลางกิจกรรมก็ไมใหวุน เวลาวางจากกิจกรรมก็ไมให
เหงาไมใหวาเหว อันนี้ก็เปนเรื่องสําคัญของจิต

คนที่มีศรัทธา ทานบอกวาเหมือนมีเพื่อนใจ เพื่อนที่อยูในใจ
ทําใหใจไมเหงาไมวาเหว ในทางพระศาสนาบอกวา ศรัทธาเปนเพื่อน
ประจําใจของตัวเอง ไมวาเราจะมีเพื่อนภายนอกหรือไมมีเพื่อนก็ตาม
ถามีศรัทธาแลวก็เทากับ มีเพื่อนอยูในใจที่ชวยใหจิตใจแชมชื่น มีกําลัง
เสมอ ไมวาเหว เร่ิมตนตั้งแตศรัทธาที่วาเมื่อกี้ คือศรัทธาในการงาน
ศรัทธาในวิถีชีวิตที่เราเห็นวาดีงาม ตลอดจนถึงศรัทธาในพระศาสนา
ศรัทธาในพระศาสนาเปนศรัทธาที่ลึกถึงกนกลางใจเปนฐาน เปนแกน
ทําใหจิตใจของเรามีหลักยึดเหนี่ยว มีที่ปรึกษาอยูเสมอ ไมอางวาง
เปลาเปลี่ยว โดดเดี่ยว และไมหอเหี่ยว แตศรัทธาที่ถูกตองจะตองให
เครื่องนําทางแกชีวิตของเรา ไมใชวาเราจะมีศรัทธาเชื่อกันเฉยๆ เทา
นั้น เชนความเชื่อในพระรัตนตรัยนี้ ก็มีความหมายเปนเครื่องนําทาง
ศรัทธาในพระรัตนตรัย คือในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ
เปนอยางไร
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ความสุขแท อยูที่รูความจริงของชีวิต
ศรัทธาในพระพุทธเจา ก็คือศรัทธาในบุคคลที่วาเมื่อกี้ มั่นใจ

วามีบุคคลที่มีความบริสุทธิ์ มีปญญารูแจงเปนแบบ อยางของมนุษยไว
ใหเห็นวามนุษยทุกคนเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนใหถึงความสมบูรณ พระพุทธเจานี้ เดิมนั้นทานก็เปน
มนุษยนั่นเอง เหมือนกับเราทุกๆ คน แตกลายมาเปนพระพุทธเจาได
อยางไร จากมนุษยมาเปนพระพุทธเจา ก็เพราะวาไดรูเขาใจความจริง
ของสิง่ทัง้หลาย คือรูเขาใจสิง่ทัง้หลายตามความเปนจริง รูกฎธรรมชาติ

ส่ิงทั้งหลายที่อยูแวดลอมเรานี้ ก็เกิดมาจากธรรมชาติทั้งนั้น
เรามาอยูกับส่ิงแวดลอมปจจุบันนี้ เรามองเห็นวา มีวัตถุ มีบานเรือน มี
ตึกราม มีถนน มีรถยนต อะไรตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เปน
เร่ืองเทคโนโลยีมากมาย ซึ่งไมใชธรรมชาติ แตเทคโนโลยีหรือส่ิงที่เรา
สรางสรรคประดิษฐข้ึนมานี้ ความจริงมันก็มาจากธรรมชาติ ไมไดมา
จากไหนเลย  แตส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นนี้ เมื่อสรางขึ้นมาแลว มันก็บด บัง
ตัวเราจากธรรมชาติ ไมใหเขากับธรรมชาติ ความจริง ชีวิตของเราเองก็
เปนธรรมชาติ เมื่อชีวิตเปนธรรมชาติ ก็เปนไปไมไดที่เราจะเหินหาง
จากธรรมชาติโดยสิ้นเชิง เมื่อเรามาเพลิดเพลินสนุกสนาน ตอรสชาติ
อันตื่นเตนของสิ่งที่มนุษย ประดิษฐข้ึนไปไดสักระยะหนึ่ง บางทีเราก็
เกิดความเบื่อหนาย และจิตใจของเราก็หันไปตองการธรรมชาติ ถาเรา
ไมรูจักความจริงที่เปนธรรมชาติของส่ิงทั้งหลายแลว จิตใจของเราก็จะ
วาวุนอยูกับส่ิงที่มนุษยประดิษฐข้ึน เปนเทคโนโลยีเปนอะไรตางๆ
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เหลานี้ เพราะชีวิตของคนเราในยุคปจจุบัน อยูกับส่ิงเหลานี้ตลอดเวลา
ไมไดอยูกับธรรมชาติ เราตื่นเตนเพลิดเพลินกับมัน แลวก็เบื่อหนาย ทํา
ใหเกิดความขัดแยงขึ้นอีกแบบหนึ่ง

คนเราที่จะมีความสุข เห็นชีวิตมีความหมายอยางแทจริง จิต
ใจจะเขาถึงความสงบเปนตัวของตัวเองไดนั้น จะตองมองทะลุความ
จริงของสิ่งทั้งหลาย ที่มาแวดลอมหุมหอและมัด ตัวเราอยูนี้ ใหเห็น
แจงถึงธรรมชาติ จึงจะหมดความขัดแยง พระพุทธเจาก็เปนมนุษย แต
ที่กลายเปนพระพุทธเจาขึ้นมาไดก็เพราะรูเขาใจความจริงของสิ่งทั้ง
หลาย ซึ่งเราเรียกวาเขาใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายนั่นเอง ความจริง
ของสิ่งทั้งหลายนี้เราเรียกวา ธรรม ธรรม คือ กฎเกณฑ ความจริง
ความเปนเหตุปจจัยของสิ่งตางๆ การรูเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปน
จริงนี้แหละ คือการเขาถึงธรรม การที่พระพุทธเจาเห็นความจริงของสิ่ง
ทั้งหลาย มองส่ิงทั้งหลายถูกตองตามความเปนจริงแลว ก็เรียกวาตรัสรู
ธรรม แลวจึงเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ธรรมจึงเปนหลักการสําคัญ
ประการที่ ๒ ในพระพุทธศาสนา เปนตัวที่ทําใหมนุษยผูรูแลวกลายเปน
พุทธะ

ทีนี้ หลักการของพระพุทธศาสนาบอกวา คนทุกคนสามารถ
เปนพระพุทธเจาได ถาพัฒนาตนขึ้นมาใหรูเขาใจ ธรรม คือความจริง
ของสิ่งทั้งหลาย ถาคนพยายามฝกฝนตัวเอง พยายามปฏิบัติตอส่ิงทั้ง
หลายอยางถูกตอง พยายามพัฒนาความรูความเขาใจของตัวเองขึ้น
มาแลว ใจเรารูความจริง มีปญญาขึ้นมา เราก็เปนคนแบบเดียวกับ



๑๒

พระพุทธเจา คนจําพวกนี้มีมากๆ ข้ึน ก็แผขยายถายเทลักษณะที่มี
ความสุข มีชีวิตที่ดีงามแลวก็กลายเปนกลุมชนหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกวา
"สงฆ" คือหมูชนที่ไดรูเขาใจความจริงของธรรมชาติ รูความจริงมอง ส่ิง
ทั้งหลายตามที่มันเปนเหมือนอยางพระพุทธเจานั่นเอง

ที่วามานี้ คือหลักการที่เรียกวาพระรัตนตรัย คนที่นับถือพระ
พุทธศาสนา ก็นับถือหลักการนี้ จึงเรียกวา นับถือพระรัตนตรัย คือนับ
ถือบุคคลที่เปนแบบอยางของการเขาถึง ความจริงที่เรียกวาธรรมนั้น
และพยายามประพฤติตามอยางเพื่อจะไดรวมกันเปนกลุมชนผูมีชีวิตที่
ดีงาม ที่เรียกวา "สงฆ" ถาเขาใจหลักนี้แลวก็มีศรัทธาเกิดขึ้น เปน
ศรัทธาที่มองเห็น วา การมีชีวิตอยูเปนคนเปนมนุษยนี้ ที่จะมีชีวิตดีงาม
ในที่สุดก็ไมมีอะไรมาก ก็คือการเขาใจรูส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง
เทานั้นเอง ไมวาจะดําเนินชีวิตอยางไรก็ตาม จะทํางาน อะไรก็ตาม ก็
จะมีหลักใหญที่ยึดถือไวในจิตใจ คือการมองสิ่งทั้งหลายใหเขาใจตาม
ความเปนจริง พิจารณาอะไรๆ ตามเหตุปจจัย อันนี้เปนหลักใหญ ถามี
ความเชื่อตามหลักการนี้แลว ไมวาจะทําอะไรอยู เปนคนมีงานหรือวาง
งานก็ตาม ก็สามารถมีความสุขได จิตใจไมวาเหว ไมไรความหมาย นี้ก็
เปนศรัทธาที่ลึกลงไปอีก ไมใชศรัทธาดุยๆ แตเปนศรัทธาที่โยงยึดอยู
กับปญญา มีศรัทธาอยางนี้แลว ไมงมงาย ไมเปนอันตรายทั้งแกตนเอง
และแกคนอื่น
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การทํางานคือการพัฒนาตน
รวมความก็คือ คนเรานี้สามารถมีศรัทธาไดในระดับตางๆ

มากมาย แตศรัทธาที่ควรยืนพื้นเปนฐานก็คือศรัทธาอันนี้ ไดแก ความ
เชื่อความมั่นใจ ในหลักการของการมองดู รูเขาใจโลกและชีวิตนี้ตาม
ความเปนจริง มองส่ิงทั้งหลายตามที่มันเปน เห็นวาทุกอยางในชีวิตนี้
จะดีงามสูงสุดก็อยูที่เพียง วาเราเขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย
ปฏิบัติตอมันใหถูกตอง วางใจตอมันใหถูกตองและฝกตนพัฒนาตัวเรา
ข้ึนไปใหรูเขาใจ ตระหนักในความจริงนี้อยูเสมอ ถาถึงแคนี้แลว จิตใจ
ของเราก็สามารถมีความสุขได ทีนี้ถาเราจะทํางาน เราก็ทํางานไมใช
เพียงเพื่อหาเงินหาทองซึ่งเปนเรื่องขั้นตน แตงานการนี้จะมีความหมาย
มากขึ้น นอกจากศรัทธาในการงานที่ทําใหชีวิต ของเรามีคุณคามีความ
หมาย และงานนั้นมีประโยชนแลว เรายังมองเห็นงานทุกอยางมีความ
หมายขึ้นมาอีกอยางหนึ่งคือ เปนเครื่องฝกตน เปนการปฏิบัติในทางที่
จะใหมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน มองตามที่มันเปนในแตละ
ขณะๆ จะทําอะไรก็เขาใจตามที่มันเปนอยางนั้น และทําใหมันถูกตอง
ใหมันดียิ่งขึ้น โดยที่ตัวเราเองก็พัฒนาศักยภาพของตัวเราเองให
สมบูรณยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ถาเรารูสึกวาเราทําสิ่งหนึ่งอยูและทําถูกตอง
ตามวิถีทางของมันแลว เราก็สบายใจวาเรา กําลังทําสิ่งที่เปนธรรม
และขณะนั้นเราก็กําลังฝกตนเองให พัฒนาอยูเสมอ เพราะฉะนั้น การ
งานตางๆ จึงเปนเครื่อง มือในการพัฒนาตนเอง ไมวางานนั้นจะมีคุณ
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คาเปนประโยชนถูกตองตามวิถีชีวิตที่เราตองการหรือไมก็ตาม แตก็
เปนเครื่องฝกตัวเองเสมอ ฝกใจฝกกายของตัวเอง

เปนอันวา การมองงานก็มีไดหลายอยาง ตามที่วามาแลว ใน
ระดับที่หยาบที่สุดก็คือ มองวางานเปนเครื่องมือหาเลี้ยงชีพทําใหได
เงินไดทอง อันนี้เปนขั้นที่ ๑ เปนวัตถุมากเกินไป ข้ันที่ ๒ ก็มองวา งาน
เปนเครื่องทําใหกิจการดําเนินไป ทําใหโลกนี้เปนไปได ความเจริญ
ความกาวหนาใน สังคมจะดําเนินไปไดก็เพราะคนทํางานกัน ข้ันที่ ๓
มอง ลึกเขาไปอีกก็คือ มองวา งานนั้นมีคุณคามีความหมายมี
ประโยชนตอเพื่อนมนุษย ทําใหเพื่อนมนุษยมีความสุขอยางใดอยาง
หนึ่ง ข้ันที่ ๔ มองลึกยิ่งขึ้นไปอีกวา งานนี้มีความหมายตอชีวิตจิตใจ
ของเรา ถูกตองกับชีวิตที่เราเห็นวาดีงาม มีคุณคาเปนประโยชน ทําให
ชีวิตของเรามีคุณคาขึ้น ตอมา ถึงขั้นที่ ๕ นี้ ก็มองวา งานเปนเครื่องฝก
ตัวเรา เปนเครื่องพัฒนาตนเอง และเปนเครื่องสะสมการพัฒนาตัวเอง
นี้ข้ึนไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น ผูที่ทํางานโดยมีศรัทธาอยางนี้ ไมวาจะเห็น
วา ตัวเองไดผลประโยชนตอบแทนหรือไม แคไหนเพียงไหนก็ตาม แต
ถาจิตใจขั้นลึกซึ้งในเวลาทํางานแตละขณะมีความรูสึกวาเรากําลัง
พัฒนาตัวเราเอง กําลังฝกฝนตนเองใหดีข้ึน ก็จะทําใหรูสึกวางานนั้น
เปนสิ่งที่นาทําเสมอทุก ขณะทุกเวลา ไมเบื่อหนายกลัดกลุม นอกเหนือ
จากนั้นก็คือ การที่รูสึกวาไดทําในสิ่งที่เปนธรรม ส่ิงที่ถูกตอง ทําจิตใจ
มองส่ิงที่ทํานั้นใหเห็นตามความเปนจริงวาทําอะไรอยู แลวก็ทําสิ่งนั้น
ใหมันสําเร็จไปตามวิถีทางของมัน แคนี้ก็สบายใจในการทํางานได
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คนเราบางทีก็มีความคาดหวังตางๆ กับส่ิงที่กระทํา และเมื่อ
เห็นวาจะไมสําเร็จตามความหวัง ก็ทําใหเกิดความผิดหวัง เกิดความ
ทุกข เกิดความทอถอยหมดกําลังใจ แลวก็จะตองมีวิธีแกไขในระดับ
ตางๆ แตถาทําใจใหถูกตองอยางนี้ ก็สามารถทําการทํางานทุกอยาง
ใหดําเนินไปไดดวยดี ถาเขาใจในเรื่องงานแลวทําใจใหไดในทุกระดับที่
วามา คุณ คาของงานก็จะเกิดในทุกระดับ ต้ังตนแตเปนการพัฒนาตน
เองในทุกขณะที่ทํางานนั้น ไปจนกระทั่งภายนอกเปนเครื่อง มือหา
เลี้ยงชีพไดเงินไดทอง ทั้งหมดนี้ก็สุดแตวาจะทําใจไดแคไหนเพียงไร

หลักการทํางาน
อนึ่ง ในการทํางานนี้ นอกจากหลักใหญคือศรัทธาที่เขาใจใน

คุณคา ซึ่งเปนเครื่องทําใหเกิดกําลังใจตลอดเวลาแลว ก็ยังตองอาศัย
ตัวประกอบซึ่งเปนเรื่องของการทํางานโดยตรงมาเปนเครื่องชวยเสริม
ดวย จึงจะทําใหการทํางานนั้นไดผลจริงในทางปฏิบัติ และเมื่อการ
ทํางานไดผล ก็ยิ่งเปนเครื่องชวยเสริมใหเรามีพลัง หรือทําใหเรามี
ความมั่นใจในชีวิตของเรามากขึ้น หลักการทํางานที่เปนขอสําคัญๆ ก็
คือ เมื่อทําอะไรก็ตาม หนึ่ง จะตองมีความรูความเขาใจชัดเจนในงาน
นั้น เมื่อกี้นี้ไดบอกวา การทํางานเปนการฝกฝน พัฒนาตนเองอยาง
หนึ่ง แตเราจะพัฒนาตนเองอยางไรใหไดผล การพัฒนาตนเองอยาง
งายๆ ก็คือทําใหเกิดความชํานิชํานาญ และความสามารถในการ
ทํางานนั้นดีข้ึน แตการที่จะทําใหไดผลจริง พัฒนาตัวเองไดจริง พัฒนา
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งานไดจริงนั้น จะตองมีความรูความเขาใจในงานที่ทํา ความรูความเขา
ใจ ชัดเจนในงานที่ทํานี้ก็เปนปญญาอยางหนึ่ง จึงพูดสั้นๆ วา ตองมี
ปญญาดวย รูงานของตนเองวางานในหนาที่ของตนคืออะไร และทําให
ถูกตองใหถูกจุดใหถูกกับตัวงานนั้น และทําใหถูกตามวิถีของงานนั้น
งานนั้นก็จะเจริญไปดวย และตัวเองก็ไดรับการฝกฝนพัฒนาไปดวย
เราตองพยายามสรางเสริมความรูความเขาใจนี้ใหทันกับงานอยูเสมอ 
ทํางานอะไร ก็ตองมีหลักอันแรกวา รูงาน หรือรูงานดี หมายถึงงานที่
เปนกิจเปนหนาที่ของเรา

ประการที่ ๒ เมื่อรูงานดีแลว ถาเรามีศรัทธาอยางที่วาเมื่อกี้
เราก็ยอมมีกําลังใจในการงาน คุณสมบัติที่ตองการในตอนนี้ก็คือ เรา
จะตองพยายามทํางานดวยความขยันหมั่นเพียร ทําใหเต็มที่ของเรา
การทําใหเต็มที่ของเรามีความหมายอยางหนึ่งคือการทําหนาที่ไมให
บกพรอง การขยันหมั่นเพียรทําหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีไมบก-
พรอง นี้ก็เปนหลักอยางหนึ่งในการทํางาน เรียกวามีความเพียร ใช
ภาษาธรรมดาก็คือ ทําหนาที่ไมใหบกพรอง

กาวตอไปคือ นอกจากรูงานดี ทําหนาที่ไมให บกพรองแลว ใน
การปฏิบัติตัวตองานนั้น ก็มักจะมีปญหา วาคนนั้นทํางานอยางสุจริต
หรือไมสุจริต ถาทํางานอยางสุจริต ก็ตรงไปตรงมาตองานนั้น ในการ
รับผลประโยชนจากงาน ก็ตรงไปตรงมาตามที่ตกลงไว ไมหาทางที่
เรียกวา บิดเบือน เฉโก เรียกงายๆ วา ไมโกงหรือไมหาผลประโยชนที่
ผิด จากงานนั้น คือมีความสุจริต ไมทุจริต การทํางานถูกตอง ตามหลัก



๑๗

การที่ตราไวนี้ ก็เปนเรื่องของขอตกลงในทางสังคมดวย นับวาเปนหลัก
ประการหนึ่งในการทํางาน เรียกวา มือสะอาด หรือมีความสุจริต

ขอตอไป ในการทํางานนั้น ตามปกติเราก็ทํารวมกับผูอ่ืน การรู
จักรวมอยูรวมทํากับผูอ่ืนก็เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหงาน
ดําเนินไปดวยดี จึงตองมีความสัมพันธกับผูรวมงานอยางถูกตอง
ปญหาสําคัญอยางหนึ่งในการทํางานก็คือ ผูรวมงานมีความสัมพันธ
กันดีหรือไมดี ถามีความสัมพันธไมดี ก็เกิดความขัดแยง เกิดปญหาใน
วงงาน อันนี้เปนเรื่องธรรมดา คนเราอยูกันมากมีนิสัยใจคอตางๆ กัน
มักจะมีปญหาเรื่องความขัดแยง ความไมสอดคลอง ไมกลมกลืนกัน
มองขัดหูขัดตา อะไรตางๆ หรือการกระทําที่ไมเปนไปอยางใจเรา อยาง
นอยก็ตองมีความรูสึกวาไมไดอยางใจ พอไมไดอยางใจก็ไมสบายใจ
แลวก็เกิดปญหาขึ้นมา เปนเรื่องของความสัมพันธในวงงาน ซึ่งยอมรับ
กันวามีเปนธรรมดาเลย เมื่อเราทํางาน เมื่อเราเกี่ยวของกับคนมาก ก็
จะตองมีเร่ืองอยางนี้เกิดขึ้น ข้ันตนก็ตองทําใจไดวา นี้มันเรื่องของงาน
เร่ืองของการเกี่ยวของกับคนอ่ืน ก็ตองมีความของขัดบาง ถาเราจะให
เปนอยางใจของเราทั้งหมด เราก็ตองอยูคนเดียว ซึ่งเปนไปไมได จึง
ตองรูเขาใจตามความเปนจริง แลวยอมรับความจริงนั้น แตเมื่อรูความ
จริงวาเปนอยางนั้นแลว ก็ตองกาวตอไปสูข้ันที่วาเราจะแกไขอยางไรให
ดีที่สุด เมื่อปรับใหมีความสัมพันธที่ดีเทาที่จะเปนไปได จะปรับอยางไร
ก็ตาม ใหงานนี้มันดําเนินไปดวยดีก็แลวกัน เรายอมรับ ยอมที่จะไม
ตองเปนไปตามใจของเรา แตมุงไปที่วัตถุประสงคของเรา คือทําใหงาน
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สําเร็จ ใหงานมันสําเร็จไปไดดวยดีก็แลวกัน อันนี้ก็เปนหลักหนึ่ง คือ
เอาความสําเร็จตามวัตถุประสงคเปนเกณฑ ไมเอาใจอยากใจชอบของ
เราเปนเกณฑ มองการณไกลคิดถึงผลระยะยาว ไมเอาความชอบใจขัด
ใจเดี๋ยวนั้นชั่วครูชั่วยาม ถาอยางนี้แลวก็แกปญหาไดอีกในระดับหนึ่ง

แตถาใหดีกวานั้นก็คือ ทําใหมีความกลมเกลียว ปรับใจปรับ
ตัวเขากันไดในระหวางคนที่ทํางานดวยกัน ใหอยูดวยกันอยางมีความ
สุข และความสามัคคี การที่จะมีความสุข ความสามัคคี ก็คือการที่เอา
ใจเขามาใสใจเรา และการที่จะตองรูจักปรับตัวปรับใจเขาหากัน เรา
ตองยอมรับวา คนเรานี้มีพื้นฐานมาคนละอยาง พื้นฐานพื้นเพไม
เหมือนกัน มีการสั่งสมอุปนิสัยใจคอกันมาตางๆ มีประสบการณตางๆ
กัน มาจากครอบครัว มาจากฐานะอะไรตางๆ ไมเหมือนกัน เมื่อมาอยู
มาทํางานดวยกันแลว ความไมเหมือนกันที่มีมาแตเดิมมันก็มาแสดง
ออก แลวเกิดเปนความไมกลมกลืนหรือ ความขัดแยงกันขึ้น ถาเรา
ยอมรับความจริงนี้แลว เราตองเปนฝายรูจักปรับตัวดวย ปรับตัวก็คือ
เร่ิมตนจิตใจตองไมวูวาม ไมถือการกระทบกระทั่งนั้นเปนเรื่องที่จะตอง
ทําใหมี ความหมายรายแรง ที่จะตองเปลี่ยนใหไดด่ังใจ แตถือเปนเรื่อง
ที่เกิดขึ้นมาแลว จะตองรับพิจารณากอน คือตอนแรกก็ยั้งคิด พอยั้งคิด
แลวก็คิดหาทางวา จะใชวิธีอยางไร ที่จะปรับตัวเขาหากันโดยเรียบรอย
แตขอสําคัญอันแรกคือไมวูวาม ฉุกคิด ยั้งคิดกอน คิดและก็หาวิธี การ
ที่ยั้งคิดและหาวิธีนี้เรียก วาใชปญญา คือใชปญญาหาทางที่จะปรับตัว
เขาหากันไดถูกตอง และโดยการพูดจากัน ถายังพูดกันไมได ปรับตัว
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เขาหากันยังไมได เวลายังไมเหมาะยังไมสะดวก โอกาสยังไมถึง ก็เอา
แควาทําอยางไรจะวางตัวของเราใหดีใหถูกตองไวกอน นี้ก็เปนวิธีตางๆ
แตรวมความก็คือ จะตองมีการปรับตัวปรับใจเขาหากันโดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อใหอยูรวมกันดวยดี มีความสงบสุข มีความสามัคคีกลม
เกลียว

สรางสุขดวยการใหแกกัน
อยางไรก็ตาม การที่จะรอปรับตัวปรับใจเขาหากัน อยางเดียว

นี้ไมพอ เราตองแสดงออก วิธีการที่จะอยูรวมกัน ดวยดีในสังคมนั้น ไม
ใชรอใหเขาปรับตัวเขามาหาเรา หรือรอที่เราจะปรับตัวเขาหาเขาอยาง
เดียว แตอยูที่วาจะตองมีการแสดงออก การแสดงออกที่ถูกตองในการ
รวมอยูรวมงานก็คือการใหตอกัน มนุษยเรานั้นเปนธรรมชาติวามีความ
พอใจที่จะได เมื่อไดรับมาเราก็มีความสุข แตในการฝกฝนตัวของ
มนุษยหรือในการที่มนุษยจะเจริญพัฒนาขึ้นไดนั้น เราจะตองออกจาก
การเปนผูรับหรือฝายไดไปสูการเปนผูให คนที่พัฒนาตนนั้น จะฝกตนที่
จะไมหาความสุขจากการรับ หรือการเอา แตฝกฝนตนใหมีความสุข
จากการใหแกผูอ่ืน แตการที่เราใหแกคนอื่นแลว จะมีความสุขไดนั้น
เปนไปไดจริงหรือไม ขอใหคิดดูวา คนเราเมื่อใหแกคนอื่นแลวมีความ
สุขไดไหม ที่จริงมันฝน เราตองไดเราตองเอา เมื่อเราไดมาเราไดรับเรา
ก็มีความสุข เราไปใหคนอื่นแลวจะมีความสุขไดอยางไร มันฝน แตขอ
ใหคิดดู บางทีเรามีความสุขจากการใหไดเหมือนกัน ถาคนไหนเปนพอ
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เปนแมคงเห็นงาย เปนพอเปนแมมีลูกแลว ก็รักลูก คนที่รักลูกนี้
สามารถใหแกลูกไดอยางมีความสุข และใหแลวก็มีความสุข แทนที่วา
จะเอาแลว รับแลวจึงจะมีความสุข แตใหลูก ทําใหลูกมีความสุขแลว
ตัวเองก็มีความสุข ทีนี้บางคนใจกวางกวานั้น รักไมใชเฉพาะลูกเทานั้น
แตรักพี่รักนองดวย คนไหนเรารัก เราใหแกเขา เราก็มีความสุข แตถา
เราใหแกคนที่เราไมไดรัก ใจเราก็ฝนและก็มีความสุขยาก ถาใจกวาง
ออกไปอีกคือรักเพื่อนรักพอง เอาอะไรใหแกเพื่อนก็มีความสุข ตกลงวา
การใหนี้สามารถทําใหคนมีความสุขได แตมีเงื่อนไขวา ตองมีใจรักกอน
ถาความรักนี้ขยายออกไป รักไปถึงไหน เมื่อใหเขาก็ไดความสุขไปถึง
นั่น ยิ่งรักคนมาก รักเพื่อนมนุษยกวางออกไปเทาใด ก็ไดความสุขจาก
การใหมากขึ้นเทานั้น

ถาในหมูผูรวมงานมีความรักตอกัน มีความรักผูอ่ืนแลว ก็
สามารถใหแกเขาได และมีความสุขจากการใหนั้น กลายเปนวาให
ความสุขแกคนอื่น แลวตัวเองก็ไดความสุข ใจที่มีความรัก ก็มีความสุข
อยูข้ันหนึ่งแลว เมื่อใหดวยความรักนั้น ก็ไดความสุขเพิ่มข้ึนอีกชั้นหนึ่ง
นี้คือวิถีทางของการฝกฝนพัฒนาตนอยางหนึ่ง คือการที่จะรูจักไดรับ
ความสุขจากการใหแกผูอ่ืน ในการอยูรวมกันในวงการทํางาน ถาเรา
ทํางานที่เห็นวามีคุณคาเปนประโยชน การทํางานนั้นก็เปนทางนําไปสู
อุดมคติ เราก็ไดมีการฝกฝนพัฒนาตนในการทํางานขั้นหนึ่งแลว เมื่อ
ทํางานนั้นรวมกับผูอ่ืน การที่อยูรวมกันเปนเพื่อนรวมงาน นอกจากมี
การฝกตนในการทํางานแลว ก็ทําใหมีการฝกตนในการอยูรวมกับผูอ่ืน
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ดวยอีกชั้นหนึ่ง การที่จะทําตนใหมีความสุขจากการใหแกผูอ่ืนนี้ ก็ทํา
ไดหลายทาง เพราะการใหมีหลายอยาง เร่ิมแตการใหวัตถุส่ิงของเปน
เบื้องแรก แตไมใชแคนี้หรอก เราสามารถใหความเอื้อเฟอ ใหกําลังกาย
ที่จะชวยเหลือกัน ใหแรงงานในการทําธุระ ใหกําลังใจในการทํางาน ให
คําปลุกปลอบใจ ตลอดจนใหโอกาสแกเขา เพื่อที่เขาจะไดเจริญเติบโต
เชน เราเห็นคนๆ หนึ่ง ทําอะไรไมไดอยางใจเรา เราก็รูสึกขัดใจเพราะ
เอาใจเราเปนหลัก ทีนี้ถาเรารูจักให คือ ใหโอกาสแกเขาในการที่เขาจะ
พัฒนาตัวเองขึ้นมา พอเรารูสึกวาเราใหโอกาสแกเขา ใจเราก็สวางแลว
ก็โปรงขึ้นมา เราก็สามารถมีความสุขได ทนดูเขาไดที่เขาทําไมไดอยาง
ใจของเรานี้ เรียกวาใหโอกาส เพราะฉะนั้น การใหจึงมีหลายแบบ ให
วัตถุส่ิงของ ใหกําลังกายชวยเหลือ ใหความเอื้อเฟอรวมมือ ใหกําลังใจ
ใหคําแนะนําความรูความเขาใจ ใหความเปนกันเองสนิทสนม แลวก็ให
โอกาส

เปนธรรมดาวา คนทั่วไป ต้ังแตจะตั้งกิจการ ก็ต้ังใจไวแลววา
จะทําเอา คือ เก็บเอาผลประโยชน ถาเปนคนทํางาน กอนเขาทํางาน ก็
ต้ังใจมาแลววาจะมาเอา คือมาเอาผลตอบแทน เอาเงินเดือน เอา
เครื่องเลี้ยงชีพ พอมาทํางานรวมกับคนอ่ืน ก็คิดมาเอาอีก ถาไมมีอะไร
อ่ืนจะใหเอา ก็จะมาเอาเปรียบ อยางนอยก็ไมยอมเสียเปรียบใคร เมื่อ
มากมายหลายคนและทุกคนก็คิดแตจะเอา ส่ิงที่จะเอาไดก็ไมพอ ก็
ตองแยงกัน กดขี่ขมเหง ครอบงํากัน แลวทุกคนนั่นแหละ ก็แหงแลง
โดดเดี่ยว กดดัน ไมมีความสุข แตถาทุกคนคิดตั้งใจในทางที่จะให แลว
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คอยหาโอกาสใหแกกัน ก็กลายเปนมี มากมายเหลือลน ส่ิงที่จะใหแก
กันนั้น ก็อยางที่วามาแลว คือไมจําเปนตองเปนทรัพยสินเงินทอง หรือ
วัตถุส่ิงของ แลวแตจะมีอะไรและในโอกาสใด ก็ใหไปตามแตจะมีหรือ
จะใหได อยางนอยก็ใหน้ําคําและน้ําใจ ซึ่งจะทําใหทํางานอยูรวม กัน
อยางชุมชื่น อ่ิมใจ ปลอดโปรงและมีความสุข พูดสั้นๆ ก็คือใหความสุข
แกกันนั่นเอง มีพุทธภาษิตวา รูจักใหความสุข ก็ไดความสุข คนที่ให
ความสุขแกคนอื่น ถามีน้ําใจจริงก็ยอมไดความสุขตอบแทน อยางนอย
แทนที่จะตั้งใจวาจะไมยอมเสียเปรียบใคร ก็เปลี่ยนเปนตั้งใจเสียใหม
วา เราจะไมยอมเอาเปรียบใคร แตความจริงแลว ทุกคนมีส่ิงที่จะใหแก
คนอื่นได ไมอยางโนนก็อยางนี้ ลองสํารวจตัวเองดูก็รูวาเรามีอะไร พอ
จะใหแกผูรวมงานและคนอื่นไดบาง ในดานวัตถุ เรามีเงินทองสิ่งของ
พอจะเผื่อแผชวยเหลือใครไดไหม ในดานวิชาความรู ในดานถอยคํา
ในดานแรงกาย และในดานไมตรี สัมพันธ เรามีอะไรจะชวยแนะนํา ให
กําลังใจ ใหความสบายใจ ใหความชวยเหลือแสดงน้ําใจ และใหความ
สนิท สนมเปนกันเอง เปนตน แลวก็จะพบวาทุกคนมีอะไรที่จะใหแก
คนอื่นได คนละไมนอยทีเดียว

ทํางานดี มีจิตใจที่พัฒนา พาใหสุขสมบูรณ
คนที่พยายามฝกตัวเองในการทํางาน ก็มีวิถีชีวิตที่เอางานเปน

เครื่องฝกฝนพัฒนาตนเอง ถาเปนอยูอยางนี้ก็เรียกวา อยูอยางมีหลัก
ใจ จะมีความสุขในการดําเนินชีวิต ในการทํางานทําการ และแก
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ปญหาชีวิตของตนเองได เร่ืองของการอยูในโลกนี้ เราจะใหโลกเปนไป
อยางที่เราปรารถนาทุกอยางยอมเปนไปไมได เพราะวาโลกและสิ่งทั้ง
หลายเปนไปตามเหตุปจจัย เหตุปจจัยบางอยางนั้นทําขึ้นมาในทันทีไม
ได ถาจะใหทําไดทันทีเปนไปตามความอยากของเรา ก็ตองบันดาล
ตองเนรมิตขึ้น ซึ่งเปนไปไมได ส่ิงทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย เหตุ
ปจจัยนี้บางทีก็ตองใชเวลาทํากันตั้งนาน คนที่ไมรูจักทําใจ ก็มีเร่ืองวุน
วายจิตใจมาก เพราะสิ่งทั้งหลายจะเกิดความขัดแยง ไมเปนไปตาม
ปรารถนา ไมเปนไปตามความอยากของตนเอง ฉะนั้น หลักการในทาง
ศาสนาจึงสอนใหรูจักทําใจ ถาทําใจของเราไดแลวก็มีความสุข แตการ
ทําใจนี้ก็เพื่อเปนพื้นฐานในการที่จะดําเนินชีวิตใหดี เพื่อทําการทํางาน
ใหไดผล เพื่อพัฒนาตนใหยิ่งขึ้นไป ไมใชเพื่อใหสบายใจแลวเลยนิ่งเฉย
เฉื่อยชา แตเพื่อกาวหนา ตอไปจนกวาจะถึงความสมบูรณ

วันนี้อาตมาก็พูดเรื่อยไป แบบวาคุยกันโดยไมไดมี จุดมี
ประเด็นอะไรที่เปนเรื่องแนนอนตายตัว นึกอะไรไดก็วาไปเรื่อยๆ ตกลง
ก็ปรารภแตเร่ืองงานที่ทําเทานั้นเอง เพราะมาพูดกับทานซึ่งอยูในที่
ทํางาน ก็เลยพูดเรื่องงาน แตความจริงในการมาพูดกับคนทํางานนั้น
คนทํางานหลายคนไมอยากใหพูดเรื่องงาน เพราะอยูกับงานมา เบื่อ
เต็มทีแลว อาตมาก็กลับมาพูดเรื่องงานอีก แตก็ไมไดประสงคจะมาซ้ํา
เติมความเบื่อ มาพูดดวยความประสงคจะใหมีความสุขกับงาน รวม
ความวา การที่จะใหมีความสุขกับงานนั้น ก็อยางที่วามาแลว คือ มอง
งานใหมีความหมายหลายอยาง จนกระทั่งในที่สุด ไมมอง ไมคาด
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หมาย ไมหวังอะไรขางหนา แตมองในแตละขณะที่ทํา มองทุกขณะที่
ทํานั้น วาเราไดฝกฝน พัฒนาตัวเองทุกขณะ ทําใหถูกตองตามแนวทาง
วิถีของมันแลวก็มีความพอใจ มีความพอใจก็มีความสุข แลวก็ขยาย
ออกไปสูภาคปฏิบัติอยางที่วา ตามแนวทางของการทํางานที่จะใหเกิด
ประโยชนแทจริง ก็มีหลักอยูที่วา ตองหนึ่ง รูงานดี ถามตัวเองวา งานที่
เราทําอยูนี้ เรารูดีไหม ถาไมรูดีก็ตอง ทําความเขาใจใหดี สอง ทําหนา
ที่ไมบกพรอง ขยันทํา ต้ังใจทําใหสําเร็จ ไมใหบกพรอง แลวก็ สาม มือ
สะอาด และสุดทาย ส่ี คือไมขาดมนุษยสัมพันธ มีความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงานดีทั้งเบื้องบนเบื้องลาง ดวยวิธีการรูจักใหรูจักหาความสุข
จากการที่ไดใหแกผูอ่ืน ซึ่งมีความหมายไมใชวาใหเฉพาะวัตถุอยาง
เดียว แตใหไดแมกระทั่งโอกาส ความพรอมที่จะใหอยางนี้ก็เรียกวามี
น้ําใจ หรือใจกวาง ซึ่งไมใชเกิดผลประโยชนแกผูอ่ืนเทานั้น ตัวของเราก็
ไดตลอดเวลา ตัวเองก็มีความสุข

อาตมาพูดมาในเรื่องของการทํางาน ก็กินเวลาไปมากมาย
แลว ถือวาวันนี้เปนมงคลอยางหนึ่งที่ไดมาพบกับผูทํางาน เพราะเปนผู
ที่สรางสรรค คนที่ทํางานนี้เปนผูสรางสรรคดังที่กลาวแลวตั้งแตแรก ตัว
ผูทํางานอยางนอยก็ไดชื่อวาเปนผูที่ทําสิ่งที่มีคาเปนคุณประโยชนแก
โลกอยูแลว แตแคนั้นก็ยังไมพอ จะทําใจของตัวเองอยางไร ทั้งที่
ทํางานไปก็ไมใหเบื่อหนาย ไมใหทอถอย จะใหใจเปนสุขตลอดเวลาที่
ทํางานดวย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ตองมีวิธีการ วิธีการทั้งหมดที่พูดมา ก็อยูที่
การทําใจ วางใจ ที่ถูกตอง และมีหลักใจ แลวก็จะสบายใจ และทํางาน
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ดวยใจที่มีความสุข งานนั้นก็ไดผลดี ดวย ตกลงทุกอยางก็ตองสอด
คลองกัน

ขออนุโมทนา ขอใหทุกคน ทุกทาน ไดมีความเจริญงอกงามใน
จิตใจของตัวเอง ในการพัฒนาตน ทั้งทางดานทักษะในการประกอบ
อาชีพการงาน และการพัฒนาจิตใจให เจริญกาวหนา ไมใชในความดี
งามอยางเดียว แตในความดีงามและความสุขดวย ซึ่งจะสุขแท ก็ตอง
มีปญญารูจักมองโลกและชีวิตตามเปนจริง ขอใหการทํางานนี้ การมี
ชีวิตอยูรวมกันนี้ ตลอดจนการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกๆ ทาน จง
นํามาซึ่งความสุข ความเบิกบาน ความรมเย็นแจมใส ความกาวหนา
งอกงามในชีวิต ตลอดกาลนานเทอญ



สนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะ

อ.สุลักษณ ศิวรักษ: สมัยเมื่อผมไปพิมพหนังสืออยูที่โรงพิมพศิวพร ซึ่ง
ข้ึนชื่อมากสมัยนั้น เจาของโรงพิมพเห็นวา พอตกเย็น พนักงานมักจะ
กินเหลา เลนไพ พอถึงปใหมก็เลย นิมนตเจาคุณปญญานันทะมา
เทศน ทานก็บอกวาอบายมุข มันเลวอยางนั้น มันเลวอยางนี้ ก็พนมมือ
ฟงกันเงียบ พอทานฉันเพลเสร็จ กลับวัด ตกเย็นก็กินเหลา เลนไพ ตาม
ปกติ ดังนั้นผมจึงไมคอยเห็นดวยกับการยัดเยียด คงจะตองขึ้นอยูกับ
การฝก การปฏิบัติมากกวา
พระเทพเวที: จิตใจมันเครียดในงาน งานก็ทําใหเครียด พอเครียดใน
งาน ก็ไปหาทางผอนคลาย อบายมุขก็มาเปนตัวคลายให ทําใหหาย
เครียด ทีนี้ ถาเราทํางานอยางมีความสุขและพอใจในงานแลว มันก็
คลายไปแลวไมตองมาคลายอีก แตบางคนบอกวาเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศ เขาอาจจะเถียงวา ผมทํางานก็มีความสุขดี แตเปนความ
สุขอีกแบบหนึ่ง ไปกินเหลาเสีย ก็เปนความสุขอีกแบบหนึ่ง เรียกวา
เปลี่ยนเสียบาง
อนันต วิริยะพินิจ: บางคนเขามีความรูสึกวาชีวิตนี้เขาทุกขเหลือเกิน
บางครั้ง ถาเขามีความสุขสักนิดหนึ่ง จากการดื่มสุรา หรือความสุขสัก
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นิดหนึ่งจากการเสพอบายมุข เขาบอกวาขอใหเขาทีเถอะ ทัศนะเชนนี้
ผมเห็นวาเปนความสุขที่ชั่วคราว เปนความสุขที่ไมแท ทานจะกรุณา
ขยายความก็จะเปนพระคุณ
พระเทพเวที: ก็อยางที่วา มันเปนวิธีสับเปลี่ยน แตที่จริงเปนการหนี
ลักษณะที่หนึ่งก็คือหนีจากทุกขอันนี้ ไปหาอะไรที่ทําใหลืมความทุกข
นั้นไป อันนี้ก็เปนลักษณะของความไมกลา คลายๆ กับวา เผชิญกันจน
กระทั่งกลัวมัน ไมกลา เลยหนี ดีกวา แตก็แกความทุกขนี้ไมไดเพราะ
ไมไดกําจัดเหตุ ความทุกขนั้นมันก็อยูตามเดิม เพราะวาหนีไปผานไป
ไดชั่วครูแลว กลับมาเจอตามเดิมอีก คือไมไดแกที่ตัวทุกข เพราะฉะนั้น
ในหลักการที่แทจริง การที่จะมีชีวิตดีงามมีความสุขก็คือ ไปแกที่ตัว
ทุกข ปญหาอยูที่ไหน ปญหาอยูที่ตัวความทุกขนั้น จิตใจที่เปนทุกข
การที่เปนทุกขจากเรื่องนั้น นี้จะแกไขอยางไร ไมตองหนี ไมตองแฉลบ
ไปแฉลบมา ไมเขาถึงตัวเรื่องนั้นสักที ก็เปนวิธีเลี่ยงนั่นเอง ซึ่งบางทีก็
กลับไปเติมปญหา คือนอกจากไมแกปญหาแลว บางทีก็ไปเพิ่มปญหา
ในรูปอ่ืน คือบางทีขอลองนิดๆ หนอยๆ แตพอตอไปมันติด พอติดแลวที
นี้มันกลายเปนสิ้นเปลืองเงินทอง แลวเติมปญหาอีก อันหนึ่งคือปญหา
จากเงินทองไมพอใช บางทีหยิบยืมเปนหนี้ ปญหาเกามีแลวก็เติมให
มันมากขึ้น ก็หนักเขาไป ทีนี้ถาเกิดวากินเหลามากเขา สุขภาพไมดี ก็
เกิดปญหาใหมอีกแลว หาปญหาใหแกตนเอง บางทีไมเจอขณะนี้แตไป
เจอระยะยาว จนกระทั่งอายุมากชักแกลงไปๆ แกตัวจึงมีปญหา หรือ
แมแตในตอนนั้นเอง สมมติวาเกิดเรื่องรุนแรงไปทะเลาะวิวาทกันก็
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สรางปญหาใหมอีกรูปหนึ่ง เรียกวา ทางที่จะเกิดปญหาใหมนี้มันมาก
มาย แตอยางนอยก็คือไมแกปญหาโดยตนเอง เพราะไปเลี่ยงหลบอยู
อ.สุลักษณ: อบายมุขเทาที่ผมสังเกตมีคน ๓ ประเภท ประเภทที่หนึ่ง
มันยากจนเหลือเกิน มันเปนหนี้เปนสิน มันก็หนีไปกินเหลา หนีไปเลน
การพนันโดยหวังวาคงจะรวยมาใชได เลนหวยรัฐบาล เลนหวยเถื่อน
เปนเยอะเลยพวกคน ยากคนจน กินเหลาเพราะไมอยากเจอปญหา
มันรู สภาพเดิมมันก็รูแตมันไมอยากเผชิญ นี้พวกที่จนมาก อีกประเภท
หนึ่ง มันรวยมาก เปนเยอะเลยในเมืองนอก เปนเยอะเลยที่อังกฤษ
รอบๆ วัดทานสุเมโธ คนรวยอยูทั้งนั้นเลย แถบคนรวยอยูนอก London
๖๐% ติดเฮโรอีน ลูกคนรวยนะ และโรงเรียนในอเมริกามีเยอะเลยที่
ขายเฮโรอีน รูปโปสเตอรมีทิ้งไวที่บาน มันติดกัน ก็พยายามสูบกัน
บานเรานี่ก็เปนมาก มันเบื่อ ทําไดทุกอยางเลย มันทําอะไรก็ได มันหนี
สูบไปแลวมันฝนมันเพลิน รูนะเรื่องสุขภาพนี่รู อันที่สามนี้พวกเราโดย
ตรง ทํางานถาจับเร่ืองเครียดนี่ชวยได ทําแลวบางทีมันเครียด ทําแลว
บางทีมันเบื่อ ทําแลวบางทีแหมเงินเดือนไมเห็นขึ้น ทําแลวเปนหนี้
อะไรอยางนี้ มันก็ตองหนี เพราะฉะนั้น อยางที่วากันนิดหนอยๆ เสร็จ
แลวมันหนัก อันตรายมันอยูตรงนี้
พระเทพเวที: ในการแกปญหา วิธีแกปญหาในขั้นสุดทายอยูที่วา ทํา
อยางไรใหทุกขณะนี้ เราเรียกวาปจจุบันแตละขณะใหมันมีความสุข
เพราะไมงั้นมันก็เปนการหนีอยูเร่ือย หนีออกจากขณะที่เปนอยู หรือ
ขณะที่เปนอยูนี้เปนขณะที่ไมมีความสุข ความสุขนั้นมันอยูขางหนาๆ
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เราอยูขางหลังก็ไลตามความสุขกันอยูเร่ือยไป ก็ไมพบ ทีนี้ทําอยางไร
จะใหแตละขณะทุกขณะนี้มันมีความสุข มันก็จะเต็มอ่ิมไปเลย เห็น
ไหม คนเราแกปญหาไมถูกก็ตรงนี้ โดยปกติทั่วไปไมสามารถ อยูใน
ขณะนั้น เพราะฉะนั้น จะทําอะไรก็ตามในขณะนั้นๆ ใหมีความสุขไป
เลย มีความพอใจ แตถาจะปลอบใจเบื้องตน อยางนอยคนที่มีงานทํานี้
ก็ยังดีข้ันหนึ่งแลว เร่ืองเงินเดือน พอไมพอก็วากันอีกเรื่อง หาเหตุกัน
แตอยางนอยมองคนที่ไมมีงานทําเหมือนตัวเอง เราก็ไดเปรียบกวา
เยอะแยะ ยิ่งใน สมัยปจจุบันนี้ คนวางงานในสังคมมีมาก เราก็เปนคน
โชคดีมาก แตอันนี้ก็ยังไมใชการแกปญหาที่แทเลย เปนแตเพียงปลอบ
ใจเทานั้นเอง ที่แทตองมาถึงขั้นนี้ คือทําอยางไรใหมี ความสุขความพอ
ใจในการดํารงชีวิตอยูในแตละขณะ
อ.สุลักษณ: แตวิธีแกมันตองปรับ ๒ ระดับ ครับ

- ระดับหนึ่งสวนบุคคล ที่ทานเทศน พยายามมีทัศนะที่ถูกตอง
เรียกรองจากชีวิตใหนอย มีความสุขในการทํางาน

- อีกระดับหนึ่งในหนวยงาน ก็จะตองปรับเหมือนกัน ก็เปดโอกาส
ใหเปนประชาธิปไตยใหมากขึ้น เปดโอกาสใหคนออกสิทธิ์ออก
เสียงมากขึ้น บางทีมันก็จะชวย ในที่บางแหงเขาใชระบบเครดิตยู
เนียนมาชวย รูจักการออมทรัพยใหเปน รูจักวิธีวาจะเผชิญหนี้สิน
อยางไร เผชิญเหตุการณอยางไร คือมีทางออกและชนะได ก็จะมี
กําลังใจ มากขึ้น ทีนี้ ไอเร่ืองอบายมุขอะไรตางๆ นี้ ในสังคมมัน
ยั่วยุมากเหลือเกิน โฆษณาเหลา โฆษณาเบียร หรืออะไรก็แลวแต
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บุหร่ี แมกระทั่งโคคาโคลา อะไรตางๆ อบายมุข ทั้งนั้นเลย แตวา
ไมรูสึกนะ มันเอาโคเคนใสเขาไป ดีกรีมัน อาจจะออน ทั้งฟาสท
ฟูดอะไรตางๆ ทั้งนั้น หมายถึงเยอะแยะที่ไมรูเทาทัน ก็สอนใหรู
เทาทันไอพวกนี้ดวย

พระเทพเวที: การใหโอกาสแกผูอ่ืน เอาใจใสผูอ่ืน เอาใจใส ความสุข
ของผูอ่ืนนี้ มันทําใหลืมเร่ืองตัวเองไป แลวก็ทุกขนอยลง คนที่ไปคอย
เอาใจใสผูอ่ืนบาง มองความทุกขความสุขของผูอ่ืน แลวก็ทําใหจิตใจ
ของเราโปรง ทีนี้ ถาหากวา มองแตเร่ืองตัวเอง ตัวยังไมไดนั่น ตัวยังไม
ไดนี่ จิตใจก็บีบค้ันตลอดเวลา มันแคบ ก็ไปมองวา เอ ! คนอื่นเขาเปน
อยางไร สุขสบายดีหรือเปลา ไมใชมองในแงที่จะอิจฉาริษยา คนเรานี้
ถาไปมองในแงแตจะไดไมได พอมองคนอื่นก็มองในแง อิจฉาริษยา วา
เขาไดมากกวาเรา เราทําไมได ทีนี้ถาทําใจเปลี่ยนทาทีปบ กลับไปมอง
คนอื่น เอะ! นี่เขามีความทุกขลําบากอะไรหรือเปลา เขาจะมีความสุข
ไหม ทําไมเขาจึงไมมีความสุข คนเรารักคนอื่น ก็เหมือนกับพอแมรักลูก
เห็นลูก มีความสุขเราก็มีความสุข แตถาเราไมรัก เห็นเขามีความสุข
เราอาจจะทุกขเพราะวาเราอิจฉา แตถาเรารักเขาปบ เขามี ความสุข
เราก็สุขดวย ทีนี้ ถาเราขยายความรูสึกเอาใจใสตอผูอ่ืนนี้ออกไป
โอกาสที่จะมีความสุขก็มากข้ึน แตถาเราเหลือ ตัวคนเดียวเมื่อไร ทุกข
ยิ่งมากขึ้น ถาเรามองแตตัวเองคนเดียว พอเราไปสัมพันธกับคนอ่ืนอีก
คน เราก็มีโอกาสที่จะทุกขเพิ่ม ข้ึนอีกหนึ่ง เพราะเราจะตองขัดแยง
หรือตองแขงกับเขา เราก็มีตัวทุกขเพิ่มมาหนึ่ง พอไปเจออีกคนหนึ่งก็
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เจออีกทุกขหนึ่งเรื่อยไป ยิ่งเจอคนมากก็ยิ่งทุกขมาก หรือมิฉะนั้น ก็จะ
เปนไปในทางแบงแยกเปนฝายเปนพวก คือขัดแยงกับคนหนึ่งแลว ก็
เขากับอีกคนหนึ่งเพื่อเอามาชวยขัดแยงแขงดวย ก็กลายเปนพวกเปน
ฝาย ความขัดแยงก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น  ปญหาก็มากขึ้น แตถาเราเอาใจ
ใสผูอ่ืน หมายความวาสรางความสุขดวยการให หรือใหความเอาใจใส
ซึ่งก็เปนการให อยางหนึ่ง มีความรักคือความตองการใหเขามีความสุข
เพิ่ม คนเขามาเทาไรก็ยิ่งมีความสุขเทานั้น เร่ืองก็อยูที่นี้ ถาเราไม
สามารถเปลี่ยนทาทีของจิต เราก็มีความทุกขไดมาก เพราะฉะนั้น การ
พัฒนาตัวก็อยูที่นี้ดวย พัฒนาจิตใจใหมองกวางออกไป มองเพื่อจะให
ความเอาใจใส ความสุขก็เพิ่มมากขึ้น
หรินทร สุขวัจน: ทานครับ บุคคลที่ทํางานอยูในกิจการที่รูสึกเปนโทษ
ทางสังคม เชน กระทําอยูในโรงเหลา โรงบุหร่ี แลวจะทําใหมีความสุข
ในการทํางาน ทั้งๆ ที่เปนกิจกรรมที่เปนพิษเปนภัยกับทางสังคม แลว
เขาจะมีความสุขในการทํางานอยางไรครับ
พระเทพเวที: นี้แหละอยางที่วาเมื่อกี้ มันมีหลายระดับ ตอนแรกศรัทธา
ในงานไมมีเลยใชไหม ศรัทธาในงานวางานนี้เปนสิ่งที่มีคุณคา เปน
ประโยชนแกสังคม แกเพื่อนมนุษย ศรัทธาในงานไมมี อันนี้เปนจุดออน
อันดับที่หนึ่ง ทําใหทอ ถอยไมมีกําลังใจ งานนั้นไมมีคุณคาทางสังคม
เราก็รูสึกวา มันไมมีคุณคาตอชีวิตนี้ดวย ไมทําใหชีวิตนี้มีคุณคา แต
กลับเปนวาชีวิตของเรากลายเปนโทษแกคนอื่น การที่ไปทํางานนี้ก็
คลายกับเอาชีวิตนี้ไปเปนสวนรวมในการทําใหเกิดโทษ ทีนี้ จะทําอยาง
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ไร ก็ตองมองลึกลงไป หมายถึงวา อยางนอยการทํางานนั้นเปนการฝก
ฝนพัฒนาตน การทํางานนั้นใหดีก็เปนการพัฒนาตนเองเสมอตลอด
เวลา ทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุดนี้ก็เปนจุดที่ทําใหสบายใจได แตจะ
ไปลืมเสียเลยไมไดนะ เดี๋ยวไปลืมวางานนี้เปนโทษจริงๆ เพราะฉะนั้น
ในแงหนึ่งถาวาตามหลักของทางศาสนาก็คือ เราก็ตองหาทางออก
ดวย แตในกรณีที่ยังทําอยูดวยเหตุใดก็ตาม ก็ตองทําใจอยางนี้วาเรา
ทํางานของเรา ทําใหถูกตอง วางเจตนาที่จะไมใหไปเห็นดีเห็นงามรวม
สงเสริมความชั่วรายนั้นดวย แตมุงชวยผอนเบาความชั่วรายที่มีอยูหรือ
ทํากันอยูในงานนั้น ก็เปนความดีอยางหนึ่ง และก็ไดพัฒนาตัวในเวลา
นั้นดวย อันนี้ก็ทําใหจิตใจสบายได ก็มีหลักอยู
อ.สุลักษณ ทีนี้มันไมใชเฉพาะโรงงาน โรงเหลา หรือโรงฆาสัตวนะ
หลายตอหลายครั้งงานทุกอยางที่ทําแลวไมมีคุณ คา อันนี้สําคัญ ยก
ตัวอยาง ครูมีปญหามาก พวกครูรูสึกวาเขาสอนไมมีความหมาย เด็ก
มันก็ไมเชื่อเขา มันไปเชื่อโทรทัศนมากกวา เงินเดือนเขาก็นอย ปญหา
อยูตรงนี้ ตอง จับที่เจาคุณทานวาใหได อยางนอยงานของเรามีคุณคา
หรือไมมีคุณคา เราตองพัฒนาความคิด พัฒนาวิธีการของเราให ชัด
และพยายามหาคุณคาในสิ่งนั้น ยกเวนอาชีพที่ไมสุจริตหรืออาชีพที่มัน
เปนโทษเสียแลว หลายอยางมันเปนประโยชนได ในแงหนึ่ง นวนิยายมี
คนอานนี้ บางทีอาจจะหวังดี บาง คนอาจจะอานเปนเพื่อนก็ได นี้เรา
ตองพยายาม พยายามมองทาทีใหถูกตอง
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อนันต: หลายกิจการ อยางกิจการดานสุรานี้ อาจจะเปนภาพที่เห็นชัด
วาเปนกิจการที่คอนขางขัดแยงกับศีลธรรม แตมีหลายกิจการที่มันอยู
เบื้องหลังของกิจการเหลานี้ เชน ธนาคาร เปนตน ธนาคารเปนผูปลอย
สินเชื่อใหโรงเหลา ซึ่งความจริงแลวกิจการธนาคารนี้ใครๆ ก็คิดวาเปน
กิจการที่มีเกียรติ เปนการดําเนินงานที่ดูคลายๆ วาไมมีโทษ ถาเรามอง
ใน ระดับหนึ่ง แตถาจะพิจารณาใหลึกลงไป กรณีที่โรงเหลา ตอนนี้มี
ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน ปรากฏวา ธนาคาร ๓-๔ แหงตองเขา
ไประดมทุนหลายพันลานบาท อยูเบื้องหลัง ในแงของการประกอบการ
แลวคงตองพิจารณาใหลึกลงไปวา เอื้อตอสังคมหรือสวนรวมมากเพียง
ใด ซึ่งพนักงาน ระดับลางคงจะไมรูสึก หรือรูสึกก็ทําอะไรไมไดเพราะ
ระบบ มันใหญเกินตัวเอง นี่เปนเพียงตัวอยางเดียว
อ.สุลักษณ: ทานเห็น ทานเห็นปญหา เพราะฉะนั้น คนทํางานธนาคาร
๙๙% ไมเห็นปญหาหรอกเพราะเขาปดดวย และโบนัสมันแพงดวย วิธี
ซื้อ วิธีดึง แลวโอกาสกินกันมาก โอกาสฉอฉลก็มีมาก มันอันตรายมาก
พระเทพเวที: อันนี้เปนกรณีซับซอน กรณีซับซอนนี้ ถาเราอยูในสถานะ
นั้น อยูทามกลางแตเราเปนตัวกลไกเล็กนิดเดียว เราไปบิดผันอะไรไม
ได เราจําเปนตองทําสวนของเราใหดี กอน และถามีโอกาสเราก็หันเห
เบนงานนั้นไปในทางที่ใหเกิดคุณคา หรือหาทางทําใหเกิดประโยชน
จากงานนั้น แต อยางนอยการพัฒนาตนไว ก็มีประโยชนไมเฉพาะ
ขณะนั้น แตพอถึงโอกาสเมื่อไร ความพรอมที่เราสะสมไว ที่จะทํางาน
อ่ืนที่มีคุณคาได เมื่อโอกาสนั้นมาถึงเรา เราก็พรอมที่จะทําสิ่งที่เปน
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ประโยชนได เหมือนอยางเราอยูในธนาคารหรือใน กิจการใดก็ตามที่
มันสองแงสองงาม มันอาจจะเกิดโทษ ตอนนี้เราไมมีโอกาสที่จะทํา
สวนที่จะแกไขสภาพเหลานี้ได แต ดวยการฝกปรือตัวเราเอง พัฒนา
ตนในการทํางานนั้นไวดี เราก็จะไปถึงจุดหนึ่งหรือสถานะอะไรก็ตาม ที่
เราจะมีความสามารถขึ้นมาในตอนใดตอนหนึ่ง ถาเรามีความพรอม
จากการพัฒนาตนอยูเสมอ ตอนนั้นเราก็จะไดทําสิ่งที่เราเห็นวา มีคุณ
คา คือแกไขได แตถาเรามัวไปงอมืองอเทา เห็นวา งานนี้ไมมีประโยชน
ไมมีคุณคา มันเปนโทษ แลวตัวเองก็ไมพยายามฝกฝนมาตั้งนาน ให
ตัวเองมีความสามารถในงานนั้น แลวก็ไมรูจักทนทานที่จะไปแกไข ก็
เลยไมมีโอกาสจะไปแกไขไดเลย จะมีโอกาสหรือไมมีโอกาส อะไรมัน
จะเปนอยางไร แตขณะนี้หรือขณะนั้นทําใหเปนประโยชนใหดีที่สุด พอ
ไป ถึงจุดหนึ่งความพรอมที่ส่ังสมไวเกิดประโยชนเองนะ อันนี้เรียกวา
หลัก "ปุพเพกตปุญญตา" มันก็ตองมี "ถึงทีฉันบาง" อะไรทํานองนี้ แต
"ถึงทีฉันบาง" จะมาไดเมื่อไร ถาตัวเองไมรูจักพัฒนาตน ไมใชขณะ
ปจจุบันนี้ใหดีที่สุด เพราะฉะนั้น จึงตองใชขณะปจจุบันใหดีที่สุด
อ.สุลักษณ: แตที่อนันตวา ใหเขาใจถึงประเด็นนี้มันยาก และสวนมาก
จะไปนึกถึงอยางอื่น ยกตัวอยางงายๆ บางคนนี้เคยมีที่ขายไมได แลวที่
มีราคาเปนลานขึ้นมาก็ขายที่ถวายวัด วัดก็ไมรูอีกวาเปนผลจากไอ
ความอะไร ความไมถูกตองในสังคม แตคนที่จะรูเทาทันนี้นอย นี้เปน
ปญหาหนึ่งซึ่งเราจะตองแก กรณีวัดธรรมกายเห็นชัดเลย มันนึกวาการ
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ซื้อที่ไมเปนการเสียหายอะไร ชาวบานเดือดรอนนะ พอไมรูนี่มัน
อันตราย
อนันต: ที่ผมเสนอเมื่อสักครูนี้ เห็นดวยกับทานที่วา มันยากที่จะไประบุ
ประเภทของงาน เพราะมันมองไดยากที่จะวินิจฉัยความดีชั่ว ที่ยกตัว
อยางธนาคาร ในระดับพนักงานเขาไมสนใจเรื่องพวกนี้ เขาก็คงทําไป
ตามหนาที่ของเขาใหดีที่สุด เหมือนกับคนที่จะทํางานโรงงานเหลา
หรือทํางานโรงฆาสัตว มันก็เปนหนาที่อยางหนึ่ง บรรษัทขามชาติ
บรรษัทหนึ่ง เวลาลูกไกลนตลาด ราคาไขไกและไกมันจะตก เขาแก
ปญหา อยางไร เขาแกโดยเอาลูกไกเปนแสนๆ ตัวนี้ไปทิ้งทะเล ซึ่งเขาก็
ไมรูสึกวาเรื่องนี้เปนเรื่องบาป เพราะเขามองใน ฐานะทุนนิยม เปนเรื่อง
ธุรกิจ ถาไมเอาลูกไกเปนหมื่นๆ แสนๆ ตัวนี้ไปถวงน้ําแลวละก็ หายนะ
มันจะตามมา ระบบ ชีวิตสังคมปจจุบัน มันหนีเร่ืองตางๆ เหลานี้พน
ยากเหลือเกิน
อ.สุลักษณ: ตองเศรษฐศาสตรชาวพุทธ เศรษฐศาสตรมันอธรรม
เศรษฐศาสตรมันอธรรมปบ มันทําทุกอยาง อาจารยประเวศเขียนไว
รัฐบาลหมดพื้นฐานทางจริยธรรมแลวหรือ รัฐบาลพยายามจะผลิต
บุหร่ีใหมากขึ้น ในขณะที่ฝายรุนใหมพยายามรณรงคใหเลิกสูบบุหร่ี ก็
จะผลิตเหลาให มากขึ้น จับเหลาเถื่อน ไมใชอะไรนะ ที่จับเหลาเถื่อน
ไมใช วาเขาจะเปนหวงราษฎรจะกินเหลาเถื่อนแลวจะเปนอันตราย จับ
เหลาเถื่อนเพื่อวากูจะผลิตเหลาขาย (กูจะไดเพิ่มผลผลิต) อันตราย
มาก
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พระเทพเวที: อยางนี้ตองแยกออกเปนปญหาที่จะตองแกไขในระดับ
ไหน กรณีอยางนี้ถือเปนปญหาระดับซับซอน ยากกวาการแกปญหา
ระดับหนึ่งโดยเฉพาะ ตองมีผูรูเทาทันที่จะใหปญญาแกสังคมอะไร
ตางๆ เหลานี้ หรือแมแตการจัด สรรวางระบบใหมในวงกวาง ทีนี้ เรา
อยูในสวนยอยมันอีก ระดับหนึ่ง (อนันต ซึ่งยากที่จะไปแกเร่ืองตางๆ
เหลานั้น) ตองรูวา อันนี้มันเปนปญหาของระดับไหน ถาเราอยูใน สวน
ยอยนี้ เราไปกังวลมากกับปญหาระดับใหญ เราวาวุนใจดวยความขัด
แยงใจมาก ยิ่งทําใจไมถูกก็ลําบาก ก็ตองวางใจใหถูกที่ วาตอนนี้เราอยู
จุดไหน ทําอยางไรใหดีที่สุด แลวจังหวะของปญหาการแกอยูที่ตรงไหน
ผิดจังหวะผิดระดับมันก็ยุงเหมือนกัน อันนี้ก็อยูที่ผูใหปญญาแกสังคม
เพราะการแกปญหาในระดับซับซอนนี้ ตองอาศัยปญญาที่รูเทาทันกัน
ก็อยางที่วา คนจํานวนมากเขาก็เปนคนดี แตเขาก็ไมรูวาที่เขาทํานั้น
มันทําใหเกิดโทษเกิดภัยมารูปไหน ก็ตองมาชี้แนะกัน ทําความเขาใจ
ถาเปนคนดีที่แทจริงก็คิดวาเขาก็รับฟง รวมความแลวก็อยางที่วา เปน
ปญหาใหญและซับซอน ตองมีปจจัยแกหลายอยาง ที่สําคัญคือ ความ
รูเทาทันปญหาจริยธรรมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งเขมแข็งพอที่จะไม
หาผลประโยชน จากสิ่งที่กอความทุกขแกเพื่อนมนุษยหรือปญหาแก
สังคม และการจัดระบบที่เอื้อตอความดีงามและประโยชนสุขของ
ประชาชน มีขอพิจารณาอยางหนึ่งวา ถาทุกคนงดดื่ม ไมมีใครกินเหลา
โรงงานสุราก็ไมมี เพราะไมรูจะผลิตใหใครกิน ในทางตรงขาม ถาจํากัด
การผลิต ไมสงเสริมใหขยายโรงงานสุรา ไมโฆษณาชวนดื่ม คนติด



๓๗

เหลา ก็มีทางนอยลง ควรจะแกปญหาดวยวิธีไหน หรือจะใชทั้งสอง
อยางประสานกัน นี่ก็เปนตัวอยางใหพิจารณาดู ขอสําคัญขอใหทํา มิ
ใชวาอยางไหนก็ไมทํา ไมจริงจังอะไรสักอยาง
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